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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka práce se zaměřila na zahraničně politickou agendu francouzského prezidenta Emanuela Macrona 

v průběhu jeho prvního mandátu, konkrétně na politiku vůči třem zemím subsaharské Afriky (Burkina Faso, 

Mali, Niger) v letech 2017-2021. Zvláštní důraz klade na nástroje měkké moci v zahraniční politice. V tomto 

kontextu si autorka klade otázku, do jaké míry vnesl Macron změny do stávajícího nastavení francouzské africké 

politiky. 

 

Subsaharská Afrika představuje dlouhodobě jednu z priorit francouzské zahraniční politiky, je také zároveň 

považována za specifickou zónu zájmu francouzských prezidentů jako dominantních hráčů zahraniční politiky. 

Soustředit se tedy na dané téma nepředstavuje nic nového, zajímavé ovšem je poskytnout hlubší vhled do vztahů 

s jednotlivými zeměmi, které jsou často vnímány jako jednolitý celek. 

 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je přehledná a poskytuje základní orientační body v analýze dané zahraničně politické agendy – poukazuje 

na historické vazby Francie s vybranými zeměmi i na specifické postavení francouzské prezidenta v zahraniční 

politice Francie. 

 

Z hlediska práce s prameny autorka využila řadu frankofonních primárních a sekundárních zdrojů, které jsou pro 

dané téma podstatné. Narazila nicméně na problém s dostupností aktuálních dokumentů a lokálních zdrojů. 

 

Původnost práce byla ověřena. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Hlavní silnou stránkou práce je vymezení kontinuity/diskontinuity francouzské africké politiky během prvního  

Macronova mandátu, stejně jako důraz na individuální a specifický přístup vůči jednotlivým zemím  

v subsaharské Africe. Naopak za slabou stránku považuji nedostatečné propojení diskuze o dualitě moci s tělem  

práce a případovými studiemi. Sekce o morálce a etice v zahraniční politice mi přijde nadbytečná, respektive její  

vztah k tématu není uspokojivě vysvětlen. 

 

V kontextu jednotlivých případových studií mi chybí hlubší vhled do bezpečnostní agendy v Mali, která 

formovala francouzskou politiku vůči této zemi, na bilaterální i multilaterální úrovni.  



 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila právě na malijskou otázku a vysvětlila, do jaké míry 

současná vyhrocená bezpečnostní situace v zemi odráží kontinuitu či diskontinuitu francouzského přístupu. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

  

Navzdory výše zmíněným nedostatkům práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnocení B-C. 

 

 

Datum: 4.6.2021         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


